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Brinkgreven wil kindercentrum in ‘de driehoek’
In de driehoek tussen Deventer en Schalkhaar tussen Raalterweg, Oosterwechelsweg en Brinkgreverweg wil Adhesie
een nieuw kindercentrum vestigen. Het gaat om de (dag)opvang en behandeling van kinderen met een stoornis of
handicap. Op de plek van Rust Roest zou een multifunctioneel centrum moeten komen.

Eind maart lichtten de directies van Adhesie, De Linde, De Parabool en SKON het Platform Schalkhaar in over de
plannen. Bedoeling is om het gebouw van Rust Roest te slopen en te vervangen door nieuwbouw. Dit is het
grote gebouw dat het dichtst in de punt van de driehoek ligt, tegenover de nieuwbouw bij ‘Zonneheuvel’.
Adhesie kan een gebouw van een gelijk volume ervoor terug zetten.
Te denken valt bijvoorbeeld aan een
laag gebouw dat past in de omgeving. Op dit moment loopt een
opdracht bij een architect voor de
eerste visuele vormgeving. Er wordt
daarbij aandacht gegeven aan
landschap en verkeersafwikkeling.
Zodra er meer bekend is, wil Adhesie (‘Brinkgreven’) de inwoners van
Schalkhaar bij de plannen betrekken. Wij zullen u via dit bulletin
op de hoogte houden van de vorderingen.
Ankie Pannekoek
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Weg van James
Zijn vertrek kan niemand ontgaan zijn. Zijn opvolger
staat klaar. Op dat laatste had hij geen invloed (of
toch een beetje wel?), maar zelfs dát verloopt vlot bij
burgervader James van Lidth de Jeude.
De man die onkreukbaar lijkt, sympathiek, actief en
graag gezien bij nagenoeg iedere inwoner van de
gemeente Deventer. Ook in Schalkhaar zagen we
hem graag komen en zien we hem node gaan.
Blijf welkom James in ons groene dorp.
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Inwoners Westenberg en AZC vinden elkaar
In september 2006 was er flinke commotie rondom de komst van psychiatrisch gestoorde asielzoekers op het AZC. Er
was een vertrouwenscrisis tussen het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) en de omwonenden. We berichtten er eerder over in dit bulletin.

Wethouder Fleskes werd ingeschakeld en ook het
Platform Schalkhaar werd erbij gevraagd. Het Platform
kreeg toen ineens een nieuwe rol, namelijk die van bemiddelaar. We stonden midden tussen de tamelijke
ambtenarij van het COA en de ongeruste buurtbewoners. Diverse gesprekken waren nodig om tot elkaar
te komen. Best heftig af en toe. Doel was het maken
van afspraken een betere voorlichting. Op 7 maart was
de voorlichtingsavond in het gebouw van het COA en
die verliep in goede harmonie.

Eerlijk is eerlijk, het COA had er alles aan gedaan om
de belangstellende buurtbewoners goed in te lichten.
Een belangrijk onderdeel van het succes is de afsprakenlijst, waarbij goed noaberschap het uitgangspunt
is. Nu gaan COA en omwonenden weer als goede
buren met elkaar om. Er is geregeld overleg en als
daar aanleiding toe is, kan er per direct contact zijn.
Je moet elkaar maar weten te vinden!
Ankie Pannekoek

15 te kappen eiken worden er slechts 7
In het vorige Platform bulletin meldden wij
onze ongerustheid over de enorme kaplust
van de gemeente Deventer. Voor een nieuw
kruispunt op de Oerdijk moesten 15 eiken
voor asfalt wijken. Samen met omwonenden
zijn we in gesprek gegaan met vrijwilligers
van SVS en de gemeente. Met de uitkomst was
iedereen tevreden. Er wordt een kruispunt
aangelegd die past in het (toekomstige) wegkarakter van de Oerdijk. Geen ingewikkelde
middengeleiders en geen aparte fietspaden
die het verkeersbeeld alleen maar onoverzichtelijker zouden maken.
Het resultaat was dat er nog ‘maar’ 7 eiken
gekapt moesten worden. Dit is inmiddels
gebeurd. Het toekomstige kruispunt wordt
eerst een T-splitsing totdat er een start wordt
gemaakt met de nieuwbouwwijken.
Wim Kuijper

Op de achtergrond is een gapend gat in de laanbeplanting
zichtbaar. De meeste bomen op deze foto zijn van de kapnominatie afgehaald.

Cröddenbrug

In het vorige bulletin lieten we uw
foto’s zien van de beschadigde
Cröddenbrug.
Deze is inmiddels weer volledig
hersteld en we kunnen weer
genieten van een prachtig stukje
Schalkhaar
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Te gek een eigen plek
Misschien herinnert u het u zich nog: vorig jaar bij de ‘bijpraat avond’ van het platform. De groep jongeren achter in
de zaal die direct na de opening van de avond hun punt maakten en graag wilden dat we ze hielpen met een eigen
plek aan het Overijssels kanaal bijvoorbeeld. En een elektriciteitskabel voor de muziek. En toen vertrokken ze. Waar
zijn ze gebleven?

Dus niet alleen die glijbaan of zandbak of speelhuisje
tot 9 jaar. Maar een plan voor klein en groot en groter
en jongeren dus. Want die horen er gewoon bij.
Misschien een goede droge plek met een hangbank.
Het is al weer ruim een jaar geleden dat alle jeugd uit
Schalkhaar gevraagd is hoe zij hun ideale buurtspeelplek in willen vullen. De gemeente zou deze wensen
meewegen bij het opstellen van een buurtspeelplan,
met de belofte om in juni 2007 te starten met de uitvoering. Na de eerste succesvolle avond, bleef het stil
vanuit de gemeente. Geen buurtspeelplan gezien en
geen aanwijzing van plekken waar in de toekomst
jongeren tijdelijke invulling aan kunnen geven. De
Wethouders van het College zijn hierover al aangesproken, maar concrete actie blijft uit. Als platform
zeggen we: hup gemeente, niet alleen interactie met
bewoners organiseren als jullie informatie willen
halen, maar breng ook informatie en blijf gezamenlijk
optrekken in de uitvoering van plannen! Of misschien
is het tijd voor een wat prikkelender actie en moeten
we gaan rondhangen bij het gemeentehuis?
Reacties welkom.

Deze groep was al in contact met het Jongenwerk van
Raster en na de vergadering hebben ze met ondersteuning van het jongerenwerk nog gezocht naar een “te
gekke eigen plek”.
Niet gevonden. Nu staan, zitten ze al jaren op het
dorpsplein waar regelmatig mensen zich ergeren aan
houding en gedrag. De jongeren geloven niet meer in
gemeente en instellingen rondom het realiseren van
hun wensen.
Ze wilden ook een moeilijke combinatie: drankkeet op
een openbaar terrein. En daar is de gemeente duidelijk
in: dat niet.
Wat dan wel? Jongerenwerk Raster organiseert in
principe 1 x per week de MOP (mobiele ontmoetingsplek) en heeft meegewerkt aan het realiseren van een
‘opgepimpte’ (opgeknapte) hobby/ontmoetingsruimte
in het Haarhuus.
Daar kan nog veel meer uit voortkomen, maar dan
moet dat wel door een grotere groep ouders en/of vrijwilligers opgepakt worden. De binnen Hang-out voor
jongeren tot 16 jaar wordt nu te weinig gebruikt.
Verder zou de grote wens van jongeren voor een
buiten Hang-out, een ontmoetingsplek, door de
gemeente meegenomen worden bij het opstellen van
de buurtspeelplannen.

Rianne Knippels

St. Ceacilia repeteert in open lucht
Donderdag 7 juni verraste
muziekvereniging St. Ceacilia
de aanwonenden van ’t Mensink. De muzikanten repeteerden op het plein en lieten zich van hun beste kant
horen. Leuk!
Niet alleen Mensinkbewoners kwamen op de harmonieuze klanken af, ook talloze
andere Schalkhaarders genoten mee. Normaal repeteren
de muzikanten in ’t Haarhuus, maar op een warme
voorzomeravond is het buiten ook goed toeven.
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Jan Broos interviewt:

Bert Doornebos,
Wethouder bij de gemeente Deventer
Naam:
Geboren op:
Woont:

Bert (Berend Jan) Doornebos
7 maart 1946, dus 61 jaren oud
in een huurwoning in het Bergkwartier
('n geweldige plek)
woont samen met vriendin Betsie Littink
een zoon van 36 en een dochter van 34
Saab cabrio
heeft op de ULO gezeten, later werken gecombineerd
met de handelsavondschool
geboren aan de Hunneperkade,
opgegroeid op Tuindorp
pragmatisch, probeert goede ideeën verder te brengen
recalcitrant en ongeduldig
(soms lastig voor een politicus)
Partij van de Arbeid
maart 1994
(direct na de komst van James Lith de Jeude)
directeur van de woningcoöperatie "Onze Woning",
die inmiddels is opgegaan in Ieder1

Burgerlijke staat:
Kinderen:
Auto:
Opleiding:
Geboren + getogen:
Vind zichzelf:
Maar ook:
Politieke partij:
Is actief in de politiek sinds:
Tot die tijd was hij:

Bert Doornebos is als wethouder verantwoordelijk voor
economische zaken, het grondbedrijf, vastgoedontwikkeling, toerisme&recreatie, personeel&organisatie van
de gemeente en coördinerend wethouder binnenstad.
Kortom, met recht een zware portefeuille.
Bert ambieert geen nieuwe termijn, hij wil na deze
raadsperiode minder gaan werken én meer gaan
genieten van zijn vrije tijd. Wel wil hij betrokken
blijven bij Deventer.

Door de kritiek serieus te nemen en jezelf kritisch te
beschouwen probeer je als mens te blijven groeien.
Kortom, ga discussie nooit uit de weg … maar soms is
een beetje dikke huid wel nodig.

Specifiek ten aanzien van Schalkhaar
Bert Doornebos maakt zich geen zorgen over de
toekomst van het dorpse gevoel dat Schalkhaar
oproept. Het gemeentehuis in Schalkhaar is belangrijk
voor het aangezicht van het dorp. De gemeente
probeert binnen haar financiële kader een goede toekomstige bestemming (of eigenaar) te vinden.

Bert Doornebos geeft aan dat het in het begin wel
wennen was in de politiek en dan vooral het delen van
de verantwoordelijkheid, waardoor je soms net een
beetje slagkracht mist. Het idee dat democratie ten
kostte gaat van de slagkracht klopt soms, maar is een
aanvaardbaar offer want democratie is een zeer groot
goed.

Linderveld is voor de gemeente op een teleurstellende
manier verlopen. De plannen om hier een industrieterrein te ontwikkelen zijn geblokkeerd door een verloren
procedure. Bert Doornebos geeft aan dat het verlies
niet verwacht was, het betreft een bijzondere en vernieuwende uitspraak van de rechter.
De kans dat er in de toekomst alsnog een bedrijventerrein komt op de locatie Linderveld lijkt niet groot. Nu
is de gemeente voornemens Epse Noord als bedrijventerrein te gaan ontwikkelen en bovendien blijkt uit
recente prognoses dat er in de toekomst minder bedrijfsruimte nodig is.
De toekomst zal eerst nader worden beschouwd in een
verdiepingsplan voor het gebied én eerst daarna zal er
een beslissing over de toekomst van Linderveld worden
genomen.

Bert Doornebos is er trots op hoe Deventer als middelgrote stad op de kaart staat. Deventer kent verhoudingsgewijs veel grote en landelijk aansprekende evenementen, zoals de boekenmarkt, Deventer op Stelten,
Dickensfestijn etc.
Dit kan in Deventer worden gerealiseerd doordat er op
een krachtige wijze wordt samengewerkt én er binnen
Deventer stevige netwerken (Go Ahead Eagles, stadsmarketing, VVV, MKB) bestaan.
Een kleine groep doet het … een grote groep steunt
het. Deventer moet dankbaar zijn met mensen als Hein
ter Riele (VVV), Anjo de Bont (evenementen) en al die
vrijwilligers (bij het Dickensfestijn 250 man/vrouw)
Bert Doornebos krijgt regelmatig kritiek, soms ook
terechte kritiek (iedereen maakt fouten, ik ook), maar
politiek is niet voor bange mensen.
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Woonstichting De Marken
‘woondienstverlener in het landelijk gebied van de gemeente Deventer’
De steenrode letters WM, dansend over de auto’s en de bedrijfskleding van De Marken - u heeft ze vast wel eens
gezien. Wat gaat er schuil achter deze buitenkant?

ook bij uitstek de noemer waarop De Marken en het
Platform Schalkhaar elkaar hebben gevonden.
Het gaat om een goede woonomgeving voor de
inwoners in het algemeen en in het bijzonder voor
mensen die zorg of begeleiding nodig hebben. Daarom
wil De Marken ook bijzondere vormen van huisvesting
realiseren voor mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking. Daarnaast krijgen de woonwensen
van ouderen bijzondere aandacht. De vraag naar
‘wonen met zorg’ neemt merkbaar toe. In overleg met
de gemeente Deventer bouwt De Marken woningen
waarin mensen die zorg (op maat) nodig hebben, zelfstandig kunnen wonen of dit zo lang mogelijk kunnen
doen.
Leefbaarheid heeft niet alleen met betaalbaar wonen
te maken, maar ook met voorzieningen als een winkel,
de bibliotheek of een ontmoetingsplek. Ook daar zet
De Marken zich, altijd samen met alle andere betrokkenen, voor in. Dat betekent dat men er ook niet voor
terugdeinst te investeren in projecten die de boekhouder als onrendabel zou kunnen betitelen.

Kulturhus Okkenbroek
Een goed voorbeeld van ‘behoud van leefbaarheid’ is
het Kulturhus in Okkenbroek. Dit project is het
resultaat van de samenwerking tussen De Marken en
een groot aantal andere partijen: vrijwilligers, ondernemers, de gemeente Deventer, Zorggroep De Leiboom, Thuiszorg Carinova en de Openbare Bibliotheek.
Al deze partijen hebben op allerlei gebieden geïnvesteerd in de leefbaarheid van Okkenbroek. Er kwamen
zorgwoningen met een gemeenschappelijke huiskamer
en de noodzakelijke zorgvoorzieningen. Dit maakt het
mogelijk dat de oudere dorpsbewoners in hun eigen
omgeving blijven wonen. Hierdoor komen woningen
vrij voor de jongeren van het dorp. Het effect daarvan
is weer dat de basisschool meer instroom kent van
jonge kinderen. In het Kulturhus zelf is ook een supermarkt gevestigd met een goed assortiment, een
kapsalon, een winkel met huishoudelijke artikelen, een
moderne ‘zelfbedienings-bibliotheek’ en een dorpskamer. Onlangs heeft het project Kulturhus Okkenbroek
met zorgwoningen de Dichter bij de Kern Award
gewonnen.

Irene de Negro: ‘Werken aan behoud van de leefbaarheid in de dorpen.’
Woonstichting De Marken, op 1 januari 2006 ontstaan
uit een fusie tussen Woningstichting De Marken en
stichting Woningbouw Bathmen (SWB) noemt zich:
‘woondienstverlener in het landelijk gebied van de
gemeente Deventer’, lees: de dorpen Schalkhaar,
Okkenbroek, Diepenveen, Bathmen en Lettele. De
diensten worden, eveneens sinds januari 2006,
verleend onder de voortvarende leiding van Irene De
Negro-Simons.
De woningverhuurder heeft een voorgeschiedenis die
teruggaat tot het begin van de vorige eeuw. Anno nu
is De Marken, met zo’n 950 woningen in bezit en elf
medewerkers in vaste dienst, een kleine speler op het
veld van de woningverhuur. Dat is een bewuste keuze.
De Marken wil een zelfstandige kleine verhuurder
blijven. Reden: de afstand tot de klant moet overbrugbaar blijven. “Wij kennen onze klanten”, zegt De
Negro, “en bij ons zijn huisbezoeken vanzelfsprekend.
We luisteren naar wat de mensen te zeggen hebben.
Zelf weten we echt niet alles.”

Tijdens de bijpraatavond van Platform Schalkhaar op 12 maart jl. werd nadrukkelijk gevraagd
om de inwoners van Schalkhaar een kleine voorsprong te geven bij de toewijzing van woningen
in de twee nieuwe wijken. Wethouder mevrouw
Ina Adema zegde toe dit te zullen bespreken in
het college B&W. Dat heeft zij gedaan. Het
college heeft aangegeven hier geen voorstander van te zijn.

Leefbaarheid
Werken aan huisvesting betekent voor De Marken:
beginnen met werken aan het behoud van de leefbaarheid in de dorpen; het werk houdt veel meer in
dan het aanbieden van (huur)woningen en afwachten
welke huurders daar op af komen. ‘Leefbaarheid’ is
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Woningtoewijzing

oude buurthuis in het centrum van Schalkhaar een
nieuw multifunctioneel gebouw te laten verrijzen. Dit
gebeurt door verbouw van het bestaande pand of
door nieuwbouw. Het is een plan waar ook wethouder
Hiemstra enthousiast over is geworden. Doel: het
behoud van voorzieningen als sportactiviteiten, medische zorgdiensten, sociaal-culturele activiteiten,
Brede School, buitenschoolse activiteiten enzovoort.
Oftewel: voorzieningen voor jong en oud. De opzet
past naadloos in de doelstelling van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), waarin het belang
wordt onderstreept van één centrale plek in de wijk,
waar bewoners alle noodzakelijk voorzieningen kunnen vinden.
Het is een project van lange adem geworden; de
Taakgroep BVD Schalkhaar en De Marken doen
inmiddels zeer voorzichtige uitspraken over de
planning. Voorzitter Taakgroep Carel Heerius stelt dat
er “over drie jaar wel iets gerealiseerd zou kunnen
zijn.” Leden van de Taakgroep zijn door De Marken
meegenomen naar het Kulturhus in Okkenbroek, om
zich daar te laven aan een gerealiseerd en goed functionerend multifunctioneel gebouw.

Het aanbod van huizen is altijd in de eerste plaats
bedoeld voor mensen uit het dorp zelf.
Toewijzing van huurwoningen gebeurt op basis van
een puntentelling. Woningzoekenden krijgen onder
andere punten voor zaken als sociale en economische
binding met het dorp en duur van de inschrijving. De
toelichting, waarin dit exact wordt omschreven, is te
downloaden van de site: www.demarken.nl / voor woningzoekenden / inschrijving en woningtoewijzing. De
Marken werkt niet mee met WoonKeus, een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Apeldoorn,
Zutphen en Deventer en acht woningcorporaties in de
Stedendriehoek.
De keuze voor ‘klein blijven’ is van invloed op de
werkwijze. De Negro: “In een eerste gesprek vullen
we, zo nodig, samen het formulier in. Heeft iemand
voldoende punten, dan wordt hij gebeld. Wij gaan
dan, ook weer samen met de klant, naar een passende
woning uitkijken en helpen haar of hem bij de keuze.
En we zoeken samen naar de antwoorden op vragen
als: Kom ik in aanmerking voor huursubsidie? mag er
een andere keuken in? kan ik gebruik maken van
Tafeltje Dekje?.” Wie een huis zoekt, staat er bij De
Marken niet alleen voor.

Wijtenhorst en Douwelerleide
In de nieuw te ontwikkelen woonwijken Wijtenhorst
en Douwelerleide is De Marken samen met de gemeente Deventer en de Koopmans Bouwgroep actief.
In een periode van drie jaar worden er in totaal 285
woningen gebouwd. Daarvan zal De Marken er 66
verhuren. In overleg met De Parabool wordt bekeken,
of er voor cliënten van deze instelling ook een aantal
woningen in dit plan is in te passen.
De bouw start volgens de planning in 2008 en de
eerste huurwoningen zullen in 2009 worden opgeleverd. “Het wordt vooral een mooie woonwijk, met veel
groen, laagbouw, kortom een wijk waarin het dorpse
karakter van Schalkhaar bewaard blijft.” zegt Ankie
Pannekoek, voorzitter van het Platform Schalkhaar.
Wil je in aanmerking komen voor een huis in
Schalkhaar, schrijf je dan in bij De Marken. Dit enthousiaste team van medewerkers staat klaar om je op weg
te helpen.

‘t Haarhuus
De Marken is, in bouwkundig en financieel opzicht,
trekker geworden van het plan om op de plek van het

Verkeer in Schalkhaar
In het Platform Bulletin van november vorig jaar berichtten we u over de positieve samenwerking met de
gemeente over enkele verkeersaanpassingen. De
eerste werkzaamheden zouden in het voorjaar plaatsvinden. Helaas is de gemeente –om diverse redenennog niet begonnen met de organisatie rondom de

besproken aanpassingen. Wij blijven echter aandringen om nou eens wat te doen in plaats van te praten.
Wat ons betreft is alles voldoende bespoken.
Als u nog specifieke vragen of opmerkingen heeft over
verkeer in Schalkhaar, dan kunt u uw reactie mailen
naar: platformschalkhaar@home.nl
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Haarhuus in de revisie
Woonstichting De Marken staat aan de lat om het Haarhuus om te vormen tot een echt dorps activiteitencentrum.
Dat is het nu ook al, maar de toekomst is uiterst onzeker. In de nieuwe constructie zijn financiële haalbaarheid en
voldoende voorzieningen het uitgangspunt. Elders in dit bulletin kunt u het lezen. Voorzitter van Stichting
Gemeenschapshuis ’t Haarhuus Barend Hess is blij met de nieuwe constructie.

Al een paar jaar geleden is mede op aandringen van
het Platform de Taakgroep Behoud Voorzieningen aan
de slag gegaan. U herinnert zich vast de dreigende
sluiting van onze bibliotheek aan de Oerdijk. Het dorp
was in rep en roer en al snel werd duidelijk dat we in
Schalkhaar graag onze eigen voorzieningen houden.
We willen niet voor elk wissewasje naar de stad.
Realistisch zijn we in Schalkhaar ook: Goede voorzieningen moeten wel betaalbaar zijn. Bundeling is dan
al gauw een logische gedachte. De taakgroep ging
volop aan de slag en heeft uitstekend werk verricht!
Eind 2006 vond Platform Schalkhaar het tijd voor een
doorbraak en we spraken de gemeente aan op zijn verantwoordelijkheden. De gemeente moet zijn regisseursrol veel duidelijker oppakken en actief optreden.
We hebben onze zorgen geuit én aangegeven wat er
volgens ons gebeuren moet. Wethouder Hiemstra
toonde dat het hem menens is door 12 maart op onze
informatie-avond te komen.

en niets aan het toeval overlaat. Zo ook de voorwaarde
aangaande de sportieve activiteiten. Mocht in de
nieuwe opzet geen sportfaciliteit meer mogelijk zijn,
dan is de gemeente verplicht zich maximaal in te
spannen om de verenigingen elders in Schalkhaar
onderdak te bieden. De nieuwe sporthal bij de
Westenberg ligt dan als locatie voor de hand, waar dan
ook aanpassingen gedaan moeten worden. ‘We maken
er keiharde afspraken over met de gemeente’.
En Barend Hess zelf? Twee jaar geleden gaf hij in dit
bulletin aan dat hij wel wilde stoppen als voorzitter,
hij doet dat nu al dertien jaar. ‘Inderdaad, maar je laat
zo’n belangrijke voorziening voor het dorp niet
zomaar in de steek. En nu er zulke positieve ontwikkelingen zijn, geeft dat ook weer een geweldige
impuls.’ Straks komt er wellicht een heel andere beheersstructuur.Neemt niet weg, dat het bestuur nog
best uitbreiding kan gebruiken, het is maar dat u het
weet.

Zorgvuldig
Haarhuus-voorzitter Barend Hess: ‘Half april hebben
we de brief aan de gemeente ondertekend. We doen
als stichting afstand van het gebouw. De grond was en
blijft in bezit van de gemeente. Uiteraard geven we de
boel niet zomaar weg, we hebben wel een aantal voorwaarden gesteld. De gemeente heeft wat ons betreft
twee jaar de tijd om een nieuw Haarhuus te realiseren.’
De voorwaarden betreffen zaken als huurhoogte,
groot onderhoud en een goede regeling voor het
personeel - de stichting heeft 2 personen in vaste
dienst en 5 losse krachten. Barend: ‘Voordat we ons
dorpshuis overdragen bekijken we de financiële en
andere consequenties. Reken maar dat er veel bij komt
kijken en we willen het goed voor het dorp regelen.‘
Alles duidt er op dat de stichting zorgvuldig handelt

Barend Hess: ‘Je laat
zo’n belangrijke voorziening niet zomaar in
de steek.’

AED’s in Schalkhaar?
de kans op overleven in afwachting van een AED en
‘koopt’ als het ware extra tijd voor defibrillatie om
succesvol te zijn. Het is dus van groot belang dat er bij
een hartstilstand een AED in de buurt is.
Dat roept de vraag op of er in Schalkhaar AED’s beschikbaar zijn. De website van 'Hart voor elkaar'
(www.hartvoorelkaar.nl/aed/index.php) geeft hierover
informatie. Als je op deze site een postcode intikt,
volgt opgave van de dichtstbijzijnde locaties waar zich
een AED bevindt. Ik nam de proef op de som voor
Schalkhaar en tikte onze postcode in. Daarbij deed ik
de schokkende ontdekking dat voor de inwoners van
Schalkhaar de dichtstbijzijnde Automatische Externe

Ruim een half jaar geleden werden wij, inwoners van
Schalkhaar, in onze naaste familiekring geconfronteerd
met een hartinfarct, gevolgd door tweemaal een hartstilstand. Door snel en adequaat ingrijpen van ambulancepersoneel werd gelukkig een fatale afloop
voorkomen.
Vanzelfsprekend heeft deze gebeurtenis een grote
impact gehad. Naar aanleiding hiervan heb ik een
cursus defibrilleren en reanimeren gevolgd. Daarbij
werd onder meer duidelijk dat bij een acute hartstilstand alleen defibrillatie met behulp van een
Automatische Externe Defibrillator (AED) het hart weer
op gang kan brengen. Reanimeren is het verlengen van
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Defibrillator zich in Lettele bevindt. In een situatie
waarin reanimeren en defibrilleren nodig is, heb je
daar dus niks aan. Het duurt veel te lang voordat het
apparaat beschikbaar is. Bij een hartstilstand gaat het
immers om slechts enkele minuten.
Bij toeval ontdekte ik later dat de Rabobank in
Schalkhaar een AED bezit, maar omdat deze informatie niet algemeen bekend is, zal in geval van nood deze
AED niet gebruikt worden. Bovendien: ’s avonds of in
het weekend is deze AED niet beschikbaar. Wellicht zijn
er meer AED’s in Schalkhaar, maar als niet bekend is
waar deze zich bevinden, kunnen deze ook niet
gebruikt worden. In Wilbertoord, een klein plaatsje in
Noord-Brabant, hebben alle inwoners een lijstje met
adressen waar een AED aanwezig is. Zoiets lijkt me ook
wenselijk voor Schalkhaar. In een aantal gevallen kan
dit levensreddend zijn. Zoals de situatie nu is, heeft

iemand die in Schalkhaar een hartstilstand krijgt,
nagenoeg geen kans (ook al is het ziekenhuis nog zo
dichtbij).
Daarom pleit ik voor het inventariseren van AED’s in
Schalkhaar en het verspreiden van deze informatie
onder de inwoners. En wellicht is het noodzakelijk dat
er een of meerdere AED’s worden aangeschaft, die
voor de bewoners van Schalkhaar goed bereikbaar zijn.
Ik denk daarbij aan plaatsen als de supermarkt, in de
sporthal, in het Haarhuus, bij de EHBO-vereniging etc.
Wie of welke instelling wil zich daarvoor inzetten?

Reacties naar: platformschalkhaar@home.nl

Janneke van der Veer

De vergaderingen van het Platform zijn openbaar van 19:30 uur tot 20:15 uur.
De eerstvolgende vergadering is op

2 juli
Alle Platform-vergaderingen worden gehouden in het Haarhuus.
U bent van harte welkom

Platform Schalkhaar bestaat uit:
Ankie Pannekoek - Voorzitter
Nico Aardoom - penningmeester
Niek Lelieveld - Secretaris
Rianne Knippels
Paul Maatman
Jan Broos
Ruth Hiltermann
Wim Kuijper

Wilt u dit bulletin ook per e-mail ontvangen?
Dan kunt u zich aanmelden op platformschalkhaar@home.nl

✄

Ja, ik word donateur van het Platform Schalkhaar!
Naam

:..............................................................................................................................................................................................................

Adres

:..............................................................................................................................................................................................................

Postcode

:..............................................................................................................................................................................................................

Bankrekening :.............................................................................................................

■ Ik geef hierbij toestemming tot wederopzegging de jaarlijkse bijdrage à €
(minimaal € 15) van mijn
■ bankrekening af te schrijven.
■ Ik maak zelf een bedrag van minimaal € 15,- over op bankrek.nr. 13.64.14.591 t.n.v Platform Schalkhaar.
Handtekening .................................................................................................

Datum .................................................................................................

Bon uitknippen en opsturen naar: Nico Aardoom, De Ganzeboom 101, 7433 GD Schalkhaar

